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1. 
Innledning



Bakgrunnen for at Kartverket 
ønsker fokusere på matrikkelens 
rolle som nasjonal felleskomponent

Bakgrunnen for at Kartverket 
ønsker fokusere på matrikkelens 
rolle som nasjonal felleskomponent

- Øke kunnskapen både for oss som jobber med det 
matrikkelfaglige i det daglige og ledelsen vår, om 
hvor viktig matrikkelen er

- Øke forståelsen for viktigheten av at den 
informasjonen som er bestemt skal være i 
matrikkelen blir hentet inn, ført - og det både 
fullstendig og til rett tid

- Fokusere på noe av det som forventes knyttet til 
matrikkelen



2. 
Nasjonale 

felleskomponenter 
pr mars 2016



Dette er de syv felles-
komponentene pr mars 2016 (1)
Dette er de syv felles-
komponentene pr mars 2016 (1)

1) ID-porten

2) Altinn



Dette er de syv felles-
komponentene pr mars 2016 (2)
Dette er de syv felles-
komponentene pr mars 2016 (2)
3) Digital postkasse til innbyggerne

4) Kontakt- og 
reservasjonsregisteret



Dette er de syv felles-
komponentene pr mars 2016 (3)
Dette er de syv felles-
komponentene pr mars 2016 (3)
5) Det sentrale folkeregisteret 6) Enhetsregisteret

7) Matrikkelen



3. 
Bakgrunn for at 
matrikkelen er 

nasjonal 
felleskomponent



Veien frem til Difi-
rapport 2010:17
Veien frem til Difi-
rapport 2010:17

2006
2007

2008
2009

2010



Difi-rapport 2010:17
(fra sammendraget)
Difi-rapport 2010:17
(fra sammendraget)

Nasjonale felleskomponenter
Vi foreslår fem nasjonale felleskomponenter på et 
overordnet nivå. Disse foreslås med utgangspunkt 
i vurderinger basert på disse kriteriene:

- Har en statlig virksomhet som forvaltningsansvarlig

- Dekker behov på tvers av mange sektorer og/eller 
forvaltningsnivå

- Vil være sentrale komponenter i en rekke elektroniske tjenester

- Er av stor samfunnsøkonomiske betydning som felles 
mulighetsrom for elektronisk tjenesteutvikling og 
gevinstrealisering i virksomhetene



Difi-rapport 2010:17, 
kap 4.3.1
Difi-rapport 2010:17, 
kap 4.3.1
«Som det fremgår av ovennevnte behov dekker 
matrikkelen behov på tvers av mange sektorer og 
forvaltningsnivå, og den er av stor 
samfunnsøkonomisk betydning som felles 
mulighetsrom for elektronisk tjenesteutvikling og 
gevinstrealisering i virksomhetene. På denne 
bakgrunn og i henhold til kriteriene som benyttes i 
denne rapporten for å identifisere nasjonale 
felleskomponenter, jf. kapittel 2.3, har vi 
identifisert matrikkelen som en nasjonal 
felleskomponent.» (min utheving)



Difi-rapport 2010:17
(fra sammendraget)
Difi-rapport 2010:17
(fra sammendraget)

Matrikkelen
Forslag til tiltak:

- Plikten til å bruke matrikkelen som autoritativ kilde for all 
informasjon om matrikkelenheter, bygninger, boliger og offisielle 
adresser i alle offentlige registre og ved utførelse av offentlige 
oppgaver, bør gjøres mer kjent.

- Det bør legges til rette for at alle registreringer, endringer og 
oppslag kan gjøres elektronisk.



4. 
Litt om arbeidet med 

nasjonale 
felleskomponenter



Skate (1)Skate (1)



Skate (2)Skate (2)



For matrikkelen som 
nasjonal felleskomponent…
For matrikkelen som 
nasjonal felleskomponent…
…er «Skate-aktørene» sannsynligvis stadig 
viktigere, både som: 

- Premissleverandører for «matrikkelarbeidet» 

- Og som samarbeidsparter knyttet til å etablere, 
koordinere og gjennomføre «større tiltak».

Et eksempel er: 





Denne 
koordinatorrollen
Denne 
koordinatorrollen
• Ble skapt gjennom en arbeidsgruppe nedsatt i 

regi av Skate.

• Vi fikk denne rollen som følge av 
«matrikkeleierskapet» vi har.

• Denne rollen med tilhørende både utvikling av 
teknisk løsning og faglige avklaringsbehov har 
HØY prioritet. Bl.a. NAV sier de er avhengige av 
dette arbeidet.



5. 
Bruken av 

matrikkelinformasjon



Matrikkelinformasjon Matrikkelinformasjon 
Benyttes av mange og med til dels forskjellige 
vinklinger.

Nedenfor er en rask gjennomgang av kun noen 
utvalgte områder – som har til felles at de 
gjelder bygningsdelen av matrikkelen.

Vi fokuserer ekstra på denne informasjonen fordi 
strategi for bygningsdelen er senere tema her i 
dag. Og fordi bl.a. tilsyn avdekker at føring av 
bygningsinformasjon har for lav prioritet i mange 
kommuner.



StudietidStudietid

Antall boliger (bruksenheter) i et 
bygg er matrikkelinformasjon

Folkeregisteret henter sin 
adresseinformasjon fra matrikkelen



Bygg og eiendomBygg og eiendom

I matrikkelen registreres datoer, 
bygningstype og areal som viser 
byggeaktiviteten her i landet

Og det registreres informasjon om 
kjøkken, wc m.m.

Informasjon benyttes til 
viktig statistikk,

Informasjonen brukes 
for å oppfylle 
internasjonale 
statistikkforpliktelser



Bergens Tidende
15. april 2013
Bergens Tidende
15. april 2013





Matrikkelinformasjon Matrikkelinformasjon 

Planlegges brukt av flere enten nye aktører eller 
nye løsninger:
- Husbanken
- Nytt Folkeregister
- Gjensidige
- …



Og bruken av matrikkelinformasjon 
er «enorm»
Og bruken av matrikkelinformasjon 
er «enorm»

4.000.000 
bygninger

3.000.000 
eiendommer

2.300.000 
adresser

Ca 6.300.000 kall til 
matrikkeldata hver 
dag – noe som gir ca
72 kall i sekundet 

(ca 2,1 milliarder kall totalt i 2015 
– en økning fra hhv ca 1,3 
milliarder kall i 2014 og ca 637 
millioner kall i 2013)

Matrikkelen



6. 
Tanker om tiden 
fremover – med 

bakgrunn i 
bygningsstrategien





«Funn» (1)«Funn» (1)



«Funn» (2)«Funn» (2)



Konkrete tiltak –
eksisterende bygg
Konkrete tiltak –
eksisterende bygg
1) Føringsprosjekt i Kartverket, satsing 1, 

innhenting av data fra kommunene

2) «Strukturering av matrikkeldata» i 2016, 
prosjekt for å innhente manglende informasjon 
fra grunneiere



Styringsparameter i 
årets tildelingsbrev
Styringsparameter i 
årets tildelingsbrev

(1)Prosentmessig økt fullstendighet på 
arealopplysninger for nye bygg / 
bygningsendringer i matrikkelen/ 4%. 

(2) Prosentmessig reduksjon på konkrete 
"inkonsistente enheter" mht. prioriterte 
bygningsopplysninger / 10%



7. 
Kort oppsummert



Kort oppsummertKort oppsummert

- Samfunnets krav til matrikkelmyndighetene 
kommer til å øke, både i forhold til 
oppdateringstakt og at oppdatering skjer raskt 
og «ensartet» og med høy utfyllingsgrad.

Dette fordi flere nye løsninger kommer til å 
benytte dataene direkte fra sentral database og 
legge til grunn at disse er oppdatert og ført i 
tråd med regelverk og standarder.



Takk for meg!Takk for meg!

Følg med på 
www.kartverket.no.

Abonner på nyhetsbrev fra 
Kartverket

-------------------------
”Kjøp jord – den slags 

lages  ikke lenger”
Mark Twain


